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 أوال ، اكتشف مايعرفه طفلك عن فريوس الكورونا

 عىل سبيل املثال : هل سمعت شيئاً عن

 فريوس الكورونا يف املدرسة أو عىل شاشة

 التلفاز
 هل ترغب مشاركة ماسمعته عن

هذا املوضوع معي ؟



 يجب عليك رشح املوقف لطفلك الذي لديه فضول حول هذا املوضوع 

 أو لديه معلومات خاطئة ، فريوس الكورونا هو فريوس يبدو متوًجا عند

 النظر إليه باستخدام امليكروسكوب ، صغرية جًدا  مثل امليكروبات التي ال

 ميكننا رؤيتها بالعني    املجردة . هو مثل األنفلونزا  يسبب الحمى والسعال

.وصعوبة التنفس

 يتعاىف منه العديد من األشخاص بسهولة ، 

  ولكن  البعض اآلخر يجد صعوبة أكرب يف التعايف،

 بإمكانكم ذكر أنه عادة ما يتعاىف األطفال من

 هذا املرض بسهولة شديدة ". يجب أن يتوافق

. محتوى وتفاصيل حديثك مع منو طفلك



 يجب عليكم مواكبة رسعة أطفالكم 
. إن مل يكن يريد التحدث حول هذا املوضوع فال تجربه عىل ذلك

  يجب أن يتوافق محتوى وتفاصيل حديثك مع منو طفلك
.أثناء الحديث مع طفلك حاول تجنب إعطاء نفاصيل التهمه وال تناسب عمره 



 أكد من الحديث بشكل هادئ ومطمنئ ، التنىس أن القلق

 معدي ! الطفل الذي يشعر بقلق والديه سيكون لديه

هذا القلق أيضا

 يف بيئة آمنة ، قم بذكر 

 هذه املسألة  يف املنزل إن

 أمكن ، واسمح لهم بطرح

 األسئلة وإثارة مخاوفهم ، إن

. وجدت



 حاول منع طفلك مشاهدة املنشورات الكثرية التي تعرض حول

فريوس الكورونا عىل التلفاز و الراديو و الخ

ال تحاول إخفاء موضوع فريوس الكرونا عن طفلك
 األشياء املمنوع التحدث عنها تسبب املزيد من القلق لدى األطفال

 عندما يسألونك عن شئ التعرفه كن صادقاً معهم وابدأوا بالبحث

 سواياً عنه



اجعل طفلك يشعر بالسيطرة عىل املوقف   

عن طريق غسل أيدينا بشكل متكرر

مثال ; كيف ميكننا منع الفريوس من االنتشار؟   

النوم جيًدا

العناية بتغذيتنا

العطس عىل املرفقني وليس عىل اليدين

 عدم ملس وجهنا كثريًا ، بهذا الشكل ميكننا

حامية أنفسنا من الفريوس



 بدالً من تذكري طفلك دامئاً بطريقة مثرية للقلق ،

ميكنك مترير هذه اإلجراءات إىل لعبة ممتعة

 ليك يغسل طفلك أيديه ملدة

 20 ثانية  ميكنك أن تجعله

 يغني أغنية "عيد ميالد

 سعيد" مرتني أثناء غسل يديه

 وبذلك ستتحول عملية غسل

 اليدين إىل طقوس ممتعة

ملدة 20 ثانية



 حاول متابعة روتينك. إن االستمرار يف ساعات عشاءكم

 املعتادة وساعات النوم واألنشطة العائلية ستغرس يف

الطفل الشعور باألمان



 من أجل طفلك ؛ تأكد من وجود األشخاص الذين 

يسعون جاهدين للحفاظ عىل سالمة الناس وصحتهم

 تعلم املستشفيات واألطباء ما يجب القيام به ، ويبحث العلامء

للعثور عىل اللقاح

 ىلا باهذلا مدع نأ ركذا

 يف ءاقبلاو ةسردملا

 يئاقو ءارجإ  وه لزنملا

 ةمالس ىلع ظافحلل

  عيمجلا


